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01. Úvod:  
Projekt je vypracován pouze v textové formě pro účely stavebního řízení (SP) a 

výběr dodavatele výše uvedené stavby. 
Jako podkladu byly použity výkresy stávajícího stavu (půdorys 1.PP,1.NP,2.NP-13.NP),   
příslušný stavební řez a půdorys střechy. Dále pak  PD obor VZT z října 1969. 
Při návrhu byly respektovány požadavky zástupce investora na rozsah rekonstrukce 
(výměny) VZT, příslušné tech. normy a hyg. předpisy. Za účelem zjištění stávajícího 
stavu byla provedena prohlídka domu. 
Tato dokumentace řeší, v souladu se zadáním, pouze výměnu VZT pro hyg. zázemí bytů 
v 1.-13.NP a odvod par nad sporáky. Ostatní VZT v bytovém domě není proto ředmětem 
této PD. 
 
02. Popis stávajícího stavu:  

V bytovém domě je  celkem 6 typů bytových jader. Označení byt. jádra BJ 7 (1.NP) 
je pouze pro stavební účely a z hlediska VZT je totožné jako BJ 5 (2.-13.NP) 
Bytové jádro garsonek (1.-13.NP, ozn. BJ 6) má dvě instalační šachty. Jedno slouží z 
hlediska VZT pro hyg. zázemí, druhé pro odvod par nad el. vařiči. 
Ostatní bytová jádra mají instalační šachty pro hyg. zázemí a kuch. digestoře přiléhající k 
sobě. Kromě BJ 4 (2.-13.NP) jsou všechna instalační jádra po výšce 1.-13.NP. 
V bytové domě je celkem 77 bytů (5 v 1.NP + 12x6=72 bytů v 2.-13.NP). 
Stávající systém větrání hyg. zázemí je řešen tzv. shuntovým systémem se sběrným 
potrubím a vedlejším potrubím o celkovém pruřezu cca 270x 238 mm. Koupelny jsou 
větrány krátkou odbočkou rozměru cca 70x238 mm (šxv) + mřížka v koupelně. WC jsou 
větrána přes instalač. jádro touto odbočkou, ve které byl proveden pouze větrací otvor s 
regulačním plechem. 
Obdobným způsobem je řešen odvod par nad sporáky v garsonkách (jedno potrubí pro 
pro 1.-13.NP). V ostatních případech je odvod par nad sporáky rozdělen na dvě potrubí. 
Jedno slouží pro 1. NP (2.NP-v BJ4) až 5.NP. V 6.NP přibývá další stoupačka pro 6.-
13.NP). Všechna tři potrubí (1x hyg. záz. + 2x kuchyně) v každé instal. šachtě v BJ 1- 
5(7) jsou na střeše zaústěna do stavebně provedené komory na které je osazen 
ventilátor DVJ 450/3 a hlavice Cagi 450 (celkem 5 ks DVJ 450+Cagi 450). 
V BJ 6 jsou opět VZT stoupačky zakončeny každá v samostatné komoře. Na komorách 
jsou ventilátor DVJ 355 (viz foto stávajícího stavu). 
S výše popsaným zařízením není dále počítáno a po stavební demontáži původních 
jader a po demontáži ZTI a plynových rozvodů bude toto taktéž kompletně demontováno 
včetně ventilátorů DVJ. Zůstanou pouze stavebně provedené komory. 
 
03. Návrh řešení:  

S výjimkou hyg. zázemí garsonek (ponechána zděná jádra) budou všechna ostatní 
jádra nově provedena z SDK konstrukce. V garsonkách budou nově provedeny stěny za 
WC mísou. 

Hyg. zázemí a WC budou větrána malými lokálními ventilátorky se zpětnou el. 
ovládanou klapkou (standart typu HEF 100(120) P). Ventilátory budou napojeny, pomocí 
dvou, nad sebou osazených odbočkách jednostranných, do společné stoupačky 
∅250 mm (SPIRO pozink). Toto platí pro BJ 1,2,3, 6. V BJ 4+5 bude společný prostor 
WC a koupelny větrán jedním ventilátorem HEF 120 P. 

Úhrada odváděného vzduchu bude pode dveřmi bez prahů (přechodová lišta) nebo v 
garsonkách budou do dveří osazeny dveřní mřížky jako dod. stavby. Taktéž budou jako 
dod. stavby osazeny mřížky (nahoře a dole) do instalač. šachty v prostoru WC mísy. 
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Trvalý podtlak ve každé VZT stoupačce pro hyg. zázemí bude zajišťovat hybridní 
ventilátor HV 14/355 osazený na střeše na stávající komoře. HV bude na stoupačku 
napojen přeš přechod PRR-355-250 a tepelně izolovanou hadici Termoflex MO 355. 
Ventilátorky pro větrání koupelen (IP 44) budou osazeny výškově nad vanou tak, aby 
byly splněny požadavky ČSN 33 2000-7-701 – Prostory s vanou nebo sprchou – 
ochrana proti úrazu elektrickým proudem. 
Odvod par nad sporáky bude nově osazenými kuchyňskými digestořemi s kovovým tuk. 
filtrem, vlastním osvětlením, ventilátorem a zpětnou klapkou. Investorem byl požadován 
typ MORA. 
Kuchyňské nebudou měněny za nové, budou osazeny zpět původní (požadavek 
investora). Proto byl vybrán typ digestoře (odsavače) pro umístění pod skříňku typ 
Mora "5710.1370" šířky 600 mm, s variabilní polohou výtlačného hrdla ∅100 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digestoře budou osazeny výškově do místa stávajících plechových zákrytů a přes krátký 
krček +ZK dopojeny v instal. šachtě pomocí Al. flexo hadice na stoupačku ∅280 mm 
před odbočku jednostrannou 45o (OBJ-45o-280-100).  
Pro zajištění trvalého podtlaku ve VZT stoupačce bude na stav. provedené komoře 
osazen opět hybrid. ventilátor HV 14/355. Dopojení detto stoupačky hyg. zázemí. 
Na každé VZT komoře (BJ 1,2,3,4,5) budou tedy osazeny dva HV 14/355. V BJ 6 pak na 
každé komoře jeden HV 14|/355 (pro kuchyně a pro WC). 
V rámci dodávky HV bude provedeno nové oplechování zastropení komor. 
 
Zapojení a ovládání (včetně doběhu) lokálních ventilátorků a zapojení pomocných el. 
motorků hybridních turbín je součástí projektu profese Elektro. 
Taktéž silové připojení kuch. digestoří s vlastním ovládáním je předmětem PD Elektro. 
Ostatní včetně výškového uspořádání, je patrno z výkresové části této PD a ze 
specifikace zařízení. 

 
04. Ochrana proti ší ření požáru:  

Instalační šachty budou nově přebetonovány v rámci dod. stavby. Instal. jádro bude 
tedy součástí PÚ daného bytu. Z důvodu dodržení požadavků ČSN 730872 – Ochrana 
staveb proti šíření požáru VZT zařízením bude nutno provést protipožární ošetření všech 
VZT stoupaček. Vzhledem ke stísněným podmínkám v jádře je navržen v předstihu  
provedený protipožární nástřik potrubních dílů 1x základním nátěrem + protipožární 
nástřik Plamostop P9 v tloušťce 0,6 mm.  

Vzhledem k tomu, že potrubí nejsou v instalačním jádře vystavena povětrnostním 
vlivům nebude vrchní krycí nátěr nutný. Případné netěsnosti kolem VZT stoupaček po 
přebetonování instal. šachet budou dotěsněny protipožární pěnou včetně prostupu 
stropem nad 13.NP do VZT komor. Bližší viz specifikace zařízení. 
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05. Ochrana proti ší ření hluku:  
Z hlediska hluku od VZT zařízení nejsou zapotřebí žádná zvláštní protihluková 

opatření. Ventilačními turbíny jsou nehlučné.  
 
06. Fota stávajícího stavu:  
 

Foto instalačního jádra BJ 2 

 
 

Vlevo a vpravo stávající DJV 355 pro kuchyně a hyg zázemí garsonek. 
Prostřední DVJ pro 1.PP a komory na chodbách – není předmětem PD VZT 
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Zařízení č.1 - Nová VZT, hyg. zázemí+kuchyn ě

Hybridní ventilátor: HV - profi
Označení kompletu: HV 14/355
Standart typu:
Raul větrací systémy s.r.o., U Mlýna 15
664 51 Kobylnice

Dopojení HV na nové stoupačky pr. 250 (280)
tep. izolovanými Al hadicemi pr.355
přes přechody osové FeZn pr.250(280)-355 mm.

Nové oplechování 7 ks stávajících komor
rozměru šxl=cca 1250x800 mm

Malý axiální ventilýtor (pr. 120)
s el. ovládanou žaluz. klapkou
n=2500 ot/mi, N=25W/230V
QL=180 m3/h, 0 Pa
(Standart typu Elektrodesign, typ HEF 120P

Malý axiální ventilýtor (pr. 100)
s el. ovládanou žaluz. klapkou
n=2500 ot/mi, N=17W/230V
QL=90 m3/h, 0 Pa
(Standart typu Elektrodesign, typ HEF 100P

Kuchyňská digestoř s vlastním osvětlením
ventilátorem, osvětlením 1x 40 W, barva bílá
600x485x140 mm (šxhxv) - 6 poloh výtl. hrdla
pr. 100 mm včetně zpětné klapky
ovládání na digestoři, kovový tuk. filtr
včetně žděře pr. 100 L=cca 150 mm 
a Al. hadice Aluflex MO 102 pro napojení
na stoupačku na OBJ-45-280-10
(Standart typu: Mora, typ: 5710.1370)

Potrubí kruhové SPIRO FeZn pr. 250 mm
rovné (montáž za provozu)
(10% tvarovek)

Potrubí kruhové SPIRO FeZn pr. 280 mm
rovné (montáž za provozu)
(10% tvarovek)

Odbočka jednostranná FeZn
OBJ-90-250-125

Odbočka jednostranná FeZn
OBJ-90-250-100

Odbočka jednostranná FeZn
OBJ-45-280-100

Flexo Al hadice
Aluflex MO 127
(dopojení ventilátorků HEF 120 P z koupelen
na stoupačku)

Protipožární ochrana všech VZT stoupaček
Předem provedený nástřik potrubních dílů
a tvarovek ve skladbě 1x nástřik základní
+ 2x nástřik Plamostop P9 do celkové tloušťky
0,6 mm
(provedení autorizovanou firmou)
(Standart typu: Ing. Josef Hruban – IZOSTAV)

ks 7

1.02 ks 77

Poz. 
číslo

Měrná 
jednotka

Počet Název

1.01 ks

1.01.b

12

1.01.a ks 12

1.05

1.06 bm 40

bm 175

1.03 ks 52

1.04 ks 77

1.07 m2 350

1.05.a bm 181

1.05.b ks 77

1.05.c ks 52

1.05.d ks 77
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Poz. 
číslo

Měrná 
jednotka

Počet Název

Dotěsní  prostupů plechového potrubí
po dobetonování stropů
+ prostupy stropní konstrukcí na 13.NP
odolností EI90
Balení pěny po 300 ml (vydatnost cca 1000 ml)
(provedení autorizovanou firmou)
(Standart typu: HILTI CP 620)

Spojovací, těsnící a montážní materiál

Celkem:

Zařízení č.2 - Demontáže

Demontáž stávajících střešních ventilátorů DVJ
- celkem 7 ks včetně odvozu
(5x DVJ 450 + 2x DVJ 355)

Demontáž stávajících Fez Zn stoupaček
Hyg. zázemí potrubí cca: 270x 238 mm
5 stoupaček po cca 35 bm = 175 bm (1.-13.NP)
+1 stoupačka 2.-13 NP - cca 32 bm v BJ 4
(hyg. zázemí celkem cca 207 bm)
Kuchyn ě - potrubí cca 270x238 mm
5 st. z 1.NP nad střechu (BJ 1,2,3,5,6)
+ 1 st. z 2.NP nad střechu (v BJ4)
5 st. z 6.NP nad střechu (BJ 1,2,3,4,5)
5x cca 35 bm + 1x cca 32 bm +
+ 5x cca 21 bm = 312 bm - kuchyně
(celkem demontáže cca 519 bm v četně odvozu)

Celkem:

1komplet

1.08 kg 350

2.02 komplet 1

1.07.a bal 30

2.01
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